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20.10.2019
Sylling kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste.  Høsttakkefest.
Utdeling av 4-årsbok. 
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste.  Utdeling av 4-års-
bok.
Lierskogen kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste.  Lys Våken
Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Gudstjeneste

27.10.2019
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

Sportskapellet Tverken kl. 12.00:
Gudstjeneste

03.11.2019 (Allehelgensdag)
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Frogner kirke kl. 14.00-18.00: Åpen
kirke (diakonen vil være tilstede)
Frogner kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste. Simen Bredesen
Hørthe (sang)
Sjåstad kirke kl. 17.00:
Minnegudstjeneste, Sylling sangkor
Tranby kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste.
Sylling kirke kl. 19.00:

Minnegudstjeneste, Sylling sangkor

10.11.2019
Frogner kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Sylling kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken

17.11.2019
Tranby kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
Gullaug kirke kl. 11.00: Gudstjeneste

24.11.2019
Tranby kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken.
Frogner kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken.
Sjåstad kirke kl.11.00:
Familiegudstjeneste. Lys Våken
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Lier Menighetsblad

Gratulerer og velkommen!

Kirkevalget 2019 er gjennomført og
nye menighetsråd og bispedømme-
råd er på plass.  Nye og gjenvalgte
medlemmer står i startgropen for å
styrke kirken plass i samfunnet.

Fremmøtet ved dette valget, både
menighetsrådsvalget og bispe-
dømmerådsvalget var noe lavere enn
sist.  Det kan sikkert være ulike
årsaker til dette, men mangel på enk-
eltsaker som engasjerer er kanskje
noe av årsaken.

Ved bispedømmerådsvalget var det
denne gang tre ulike lister;
Bønnelista, Nominasjonskomiteens
liste og Åpen Folkekirke.  Disse
representerer en god bredde blant
kirkens medlemmer og viser nok
spennvidden i kirken på en god
måte.

I det nye bispedømmerådet i
Tunsberg ble alle de tre listene repre-
sentert.  Jeg tror det speiler vår kirke

på en god måte, og gir et godt grunnlag
for arbeidet i årene som kommer.

Ser vi på menighetsvalget her i Lier,
noterer jeg meg at fremmøtet i Sylling
og Sjåstad ligger godt over fremmøtet i
Tranby/Lierskogen og Frogner.  Her
spiller nok sterk lokal identitet nord i
Lier en rolle.  Dette må også være en
inspirasjon også for våre større menig-
heter.

Organiseringen av Den norske Kirke er
i prosess, dvs vi vet ikke helt hvordan
den endelige rådsstrukturen vil se ut.  I
forslaget til nye lov som er til behandl-
ing i Stortinget, er Fellesrådet ikke lov-
bestemt.  Her mener regjeringen at
dette er opp til kirken selv å vurdere
hensiktsmessigheten av.  Det gjenstår å
se om Stortinget slutter seg til dette
eller ønsker en sterkere lokal for-
ankring.

Fellesrådet er som kjent et samordn-
ingsorgan hvor alle menigheter i Lier
kommune er representert sammen med
biskopens og kommunens representant.

Fellesrådet har ansvar for administra-
sjon av kirken og vedlikehold av kirk-
ens bygg og kirkegårder samt ivaretar
samarbeidet med kommunen som er
en viktig finansieringskilde.

Arbeidet i menighetsrådene er bære-
bjelken for å bygge menighet.  Det er
mange oppgaver som skal løses.  Det
nytter ikke å gripe over alt fra dag en.
Våre fire menigheter er ulike både i
størrelse og demografi.  Utfordringer
og behov vil derfor være ulike.  Mitt
råd vil derfor være å plukke ut et par
lokale hovedsatsninger og bruke tid
og krefter på dette.

Vel møtt til godt samarbeid og lykke
til med arbeidsdagen som folkevalgt i
kirken!

Søren Falch Zapffe

Leder Lier kirke-
lige fellesråd

Lederartikkel

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Mørk Sveaas, 
Mob: 95 17 02 59
Lier Menighetsblad v/Sveaas
Postboks 215, 3401 Lier
E-post: ksveaas@gmail.com

Layout: Kjetil Mørk Sveaas
Henvendelser vedr. distribusjon:
e-post: Lier@kirken.no eller 
tlf. 40 92 49 50
Forsidebilde: ”Høst i marka”
foto: Svein Edvardsen

Gavekontonr. 2260 20 05058 eller
Vipps: #100842
Annonseansvarlig: Kjetil M Sveaas

Trykk: LKT Digital AS

Informasjon fra/om Lier-kirken
Lier menighetsblad og Lier-kirkens hjemmeside er likeverdi-
ge/utfyllende informasjonskilder.
Lier-kirkens hjemmeside: kirken.no/lier

Oppslag til en av menighetene, bruk menighetens navn.
Eksempel: kirken.no/frogner
Redaksjonene ønsker forslag til stoff, spørsmål og
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mune og utgis gratis til alle husstander. Menighetsbladet
finnes også på Lierkirkens hjemmeside: kirken.no/lier 

Søndag er kirkedag
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Friluftsgudstjeneste på
Svarvestolen
Søndag 25. august arrangerte Sylling
og Sjåstad menigheter friluftsguds-
tjeneste på Svarvestolen ved Glitre,
dypt inne i Finnemarka. Omtrent 50
personer var samla i nydelig høstvær
på tunet på Svarvestolen. Nesten alle
var med på bussturen, to sykla inn og
noen kom fra Modum. Bjørn Tovsrud
kokte kaffe og åpnet Svarvestolen.
Jorun Fuglerud og Kristin Stokstad
sørget for noe å bite i ved siden av
kaffien. Øivind Gurands-rud fortalte
om Finne-marka og plassene vi kjørte

forbi. Ingar
Olsen
manøvrerte
bussen på
skogsbilvei-
ene inn til
Svarve-stol-
en.
Ingeborg
Soot sang,
Anne Marie
Hørthe var
klokker og
Ole Johan Stokstad var prest. De siste
som bodde i Svarvestolen var Mari
og Ola Rasmussen, og tre av deres
barnebarn var med på gudstjenesten.

Erna
Frostad
fortalte
om
besøk
hos
bestefor-
eldrene på
Svarve-
stolen og
Edith
Thorrud
fortalte om

Fortsettelse Søndag er
kirkedag:

01.12.2019
Frogner kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste
Øverskogen samfunnshus kl.
11.00: Gudstjeneste
Tranby kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste. Lysmesse. Speidere
deltar.

05.12.2019
Frogner kirke kl. 19.00:
Gudstjeneste. Lysmesse.

Finnemarkaskolen. Takk til alle som bidro til en
fin dag! Takk til Statskog Børresen AS og
Glitrevannverket IKS for at dere åpnet marka for
oss!

Informasjon fra 
kirkevergen.
Fra kirkevergens side jobbes det på
mange plan og nivåer. Hver dag legges
det ned mye godt arbeid i både i trosop-
plæringen, diakoni og gjennom de
mange konserter og kirkelige handlinger
som skjer jevnt og trutt. Jeg er stolt over
hva både ansatte og frivillige skaper.
Bl.a. kan det nevnes at vi er i ferd med å
ansette nye organister.  Tilsettingen skjer
i administrasjonsutvalget 14.oktober.
Videre jobbes det med prosjekt arbeids-
fellesskap og avklaring mtp hvilket «hus»
skal vi ha, og hvordan kan vi komme inn
i huset på best mulig måte. Her er vi
fortsatt på tegneplanet og prøver å analy-
sere og kartlegge ønsker og behov. I til-
legg jobbes det med å legge til rette for
opplæring av nye menighetsråd og
Fellesråd slik at vi skal få et best mulig
samarbeid i de kommende fire år. På
våre kirker og gravplasser gjøres det klart
for vinteren, samt at det jobbes med
etablering av HC rampe på Sylling
kirkestue, «ny/ restaurert» kirketrapp på
Tranby, belysning av Sylling kirke
utendørs og oppgradering av Sjåstad
minnelund for å nevne noe.

SKAUMESSE
Blåklokka ringer til messe i lia.
En rødstrupeklokker ber inngangsbønn.
Skaumessa starter i grålysningstida
til bekkens brusende orgeldrønn.

Jeg tar av meg sekken i våpenhuset
og setter meg stille på stubben ned.
Prekenen kommer fra granskogsuset
med tro og håp og sjelefred.

Ingen prest står i veien for Herrens Ord
Gud snakker direkte til stubben min.
Så ber han til nattverd på bær fra jord
Og skaubekkens sprudlende altervin.

-Løft hodet, du skaukar, jeg hører din bønn,
for stillhet og glede langs myrer og tjønn,
for bekker og blomster, for fugler og dyr,
for skauens ikoner og eventyr.

-Takk, Herre, fordi at du viser din storhet
i edderkoppspinnet og elgens gevir.
Takk, Herre, for nåde og omsorgsfull godhet,
Og alle de gaver du gir og gir.

Ragnar Otto Eriksen 

Dette diktet ble lest av Erna Frostad på
friluftsgudstjenesten ved Svarvestolen.

Bibelgruppe i Sylling.
Vi samles hjemme hos hverandre
ca en gang i måneden. Vi har mål-
tidsfellesskap og bibelstudie
sammen. 
Du er velkommen til å bli med,
enten du bor i Sylling eller andre
steder!

Kontaktperson: Ole Johan
Stokstad 951 11 602 / 
os646@kirken.no
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Slekters
gang

Dåp

Frogner menighet
Saga Gurrik Solvang-Bergane,
Amund Tøger Aronsen (Røyken),
Frøya Lindenbaum Ruud, Henrik
Gellein, Anna Emilie Hamre
Hansen,
Nikolai Sørum

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Nikolay Poverud, Jennie Paulsen
Gjøslien, Olivia Nerdalen Dalen,
Trym Samuelsen Leirheim, Tilo
Mateo Bakke Holmeide, Johanna
Matre Ingvaldsen, Liv Louise
Kjerstad

Sylling menighet
Ylva Irene Trøen-Samuelsen, Olav
Svorstøl Mathiesen, Joel Høye
Stadsvik (Lommedalen kirke)

Sjåstad menighet
Lias Bjørge Reiersgård

Vigsler

Frogner menighet
Marina Nookhao Bredesen og
Torbjørn Jeppesen, Emilie Kristine
Kleven Andersen og Ole-Petter
Quist, Anita Helene Mørk og
Erlend Ask, Mari Norup og Jon
Andreas Knudsen

Tranby og Lierskogen men-
ighet
Carina Helene Strøm og Espen
Poverud

Sylling menighet
Astrid Haukaas og Andreas Opstad
Merethe Madsen og Jarle Håkon
Fjeldheim

Sjåstad menighet
Thea Øien og Andreas Sveaas

Ord til minne om Laila Stensen
Laila Stensen gikk bort 18. september i år. Sjåstad
Menighet har mistet en stor støttespiller og mange-
årig ressurs. Det var ikke bare for kirken og menig-
heten Laila var engasjert og tilstede.
Lokalsamfunnet, skolen, barnehagen, sanitetshuset,
Meren og Sjåstad, hele vestsida av Lier og hele
bygda har hatt glede av hennes engasjement.

Med sin store innsats og tydelige røst fikk Laila ting
til å skje. Hun stod på med en smittende energi og
fikk folk rundt seg til å engasjere seg i saker til lok-
alsamfunnets beste.

Laila var en drivkraft i Sjåstad kirkeforening, arrangerte møter, med sang og
loddsalg - og inntekten gikk selvfølgelig til forskjønnelse av kirken og ikke minst
til hennes store hjertebarn Sjåbagos.

Med Lailas bortgang har vi mistet en stor, omsorgsfull og kjær støtte. 

Lailas livslange innsats og engasjement har satt dype spor hos oss som har hatt
glede av hennes nærvær.

Våre tanker i sorgen går til Lailas nærmeste familie og venner. 

Vi minnes Laila med takknemlighet.

Hvil i fred. 

Sjåstad Menighetsråd
Odd Treffen
Leder

Humørfylt konsert med
Prøysens tekster

Søndag 22.
september fikk
Lierskogen kult-
urkirke besøk av
Ingeborg Amalie
Hanssen, Trine
Dishington
Hansen og
Trond Nilsen fra
Perleraden
Musikkteater i
Vestfossen.
De fremførte
mange kjente og
kjære viser «for
gærne jinter» og
noen mer
ukjente viser,
alle med tekst av
Alf Prøysen.
På tross av at det
var mange ledige stoler i kirken denne
kvelden, bød Ingeborg, Trine og Trond
på en varm, sprudlende og humørfylt

forestilling, men også noen tankevekk-
ende tekster. Det er alltid dybde i

tekstene til Alf
Prøysen, og dette
kom godt frem i
forestillingen.
Av de mest kjente
sangene var Patriot-
Paula, Kjem du i
kveld,
Sønnavindvalsen,
Trassvisa hennes
Tora, Tango for to
og som avslutning
sang de Vise for
gærne jinter!

I august neste år er
det 20 års jubileum
for Prøysen-forestill-
ingene på
Fossesholm, og det
er vel verdt å få med
seg for alle som er
glade i sanger og

fortellinger av Alf Prøysen.

Turid Hellgren
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En som har noe å gi deg ….

Dersom en mann kommer til deg og
sier ”dine synder er tilgitt”, hva ville
du tro om denne mannen? For
omtrent 2 000 år siden var det mange
som opplevde akkurat det. Du forstår
sikkert hvilken mann jeg tenker på.
For de som møtte Jesus for ca. 2 000
år siden, må disse møtene ha vært
veldig spesielle. Spesielt vekker møt-
ene med synderne oppmerksomhet.
Jesus søkte kontakt med de mennesk-
ene som de religiøse lederne ser ned
på.

Det er ikke så vanskelig å forestille
seg at en mann som går rundt og til-
gir synder, helbreder syke og irette-
setter de religiøse lederne vekker
oppsikt. Spesielt ikke når han gir seg
ut for å være Guds sønn. Når de
religiøse lederne i samfunnet prøver å
sette ham fast, så får de et svar som
setter de selv fast. Ja det er ikke så
rart at noen lurte på hvem denne
mannen egentlig var.

Vi undres også på hvem Jesus er.
Bibelen forteller at Gud ble menn-
eske. En Gud som har noe å gi oss,
som er mye større en det vi kan for-
stå! For vår skyld ble han menneske.
Han ble født under særdeles kumm-
erlige forhold, han opplevde hvordan
det var å være barn, hvordan det var
å jobbe, hvordan det var å bli utstøtt
av samfunnet, hvordan det var å bli
svikta av sine aller nærmeste og ikke

minst hvordan det var å bli torturert
og drept.

Men det var ikke bare for 2 000 år
siden han ga tilgivelse for synder, han
vil gi tilgivelse også i dag! Det var
heller ikke bare for 2 000 år siden han
ønska kontakt med mennesker, nei
han ønsker kontakt med deg og meg!
Jesus ønsker å si til deg: ”Dine synder
er tilgitt!” Han som ble født i en stall,
døde på et kors og seira over dødsrik-
ets krefter!

Han var i Guds skikkelse og så det
ikke som et rov å være Gud lik, men
ga avkall på sitt eget, tok på seg tjen-
erskikkelse og ble mennesker lik. Da
han sto fram som menneske, fornedr-
et han seg selv og ble lydig til døden,
ja, døden på korset. Derfor har også
Gud opphøyd ham til det høyeste og
gitt ham navnet over alle navn. I
Jesu navn skal derfor hvert kne bøye
seg, i himmelen, på jorden og under
jorden, og hver tunge skal
bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til
Gud Faders ære! (Filliperne 2,6-11)

Ole Johan
Stokstad

Sokneprest
Sylling og
Sjåstad

AndaktSlekters
gang

Sangtimen høst 2019

Sangtimen er et fellesarrangement for
Tranby og Frogner menigheter, tors-
dager kl. 19.00 – 20.30 på hhv. Tranby
eller Frogner menighetshus.
Uformell samling hvor vi tar vare på
gode sangtradisjoner i kirke og
menighet.

Programmet er tredelt; En gjest deler
sine «livserfaringer» med vekt på sang
og musikk, «Ønskekonsert» og Sosialt
samvær med enkel servering.
Bina Karpisova er vår faste musiker.

Høsten 2019:
28. november Frogner
Gjest: Torbjørg Storli Jensen

Kontaktperson: Øyvind Mørk, 
mob. 99 10 14 98, epost:
oyv.mork@gmail.com

Bibel-/samtalegruppe  i
Sjåstad

Det er startet Bibelgruppe/ samtale-
gruppe i Sjåstad!

Velkommen 1.tirsdag i mnd.i Sjåstad
kirkestue fra kl 18.30-20.00

Nærmere informasjon:

Ole Johan Stokstad/95111602/
os646@kirken.no

Marit Mørk Enger/970 79 660/
marit.mork.enger@gmail.com

Anne Cathrine Hegge
Larssen/95278141/
al692@kirken.no

Gravferder

Frogner menighet
Olav Frodesen, Karin Johansen,
Harald Saue, Marit Synøve Fossen,
Marie Thorkildsen, Helga Mørch,
Gunvor Alvilde Kristoffersen Granly

Tranby og Lierskogen menig-
het
Johan Andreas Bergwitz, Turid
Zetterqvist, Randi Narverud, Dagny
Elisabeth Stenseth, Arve Osen, Frode
Johansen, Kjell Arne Hansen, Gunnar
Brunes, Kjell Skinnes Kristiansen,
Åshild Hansen, Tally Ingebjørg
Christoffersen, Ingrid Johanne Olsen, 
Ola Hedalen, Inger Henriksen,
Rigmor Pedersen

Sylling menighet
John Copeland

Sjåstad menighet
Grete Marie Wamstad
Laila Conni Stensen

Lierskogen kulturkirke Søndag
17. november
kl. 19.00
ELG Elgenes
ELG er mest
kjent som selv-
este stemmen i
Dance With A
Stranger. Som soloartist har han også
blitt en folkekjær sanger, gitarist og låt-
skriver som i snart 40 år har gjort seg
bemerket, også langt utover Norges
grenser. I 2018 fylte Øivind
Elgenes/ELG 60 år, noe som ble mark-
ert både med nytt album og
konserter til fulle hus rundt om i land-
et. Nå kommer han til Lierskogen!
Bill. Kr.300,- Forhåndssalg på Cirkle K,
Lierskogen og Rådhuset, Lierbyen
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Menighetsfest for  
Tranby og Lierskogen menighet 

Søndag 27. oktober kl. 19.00  
på Tranby menighetshus.

 

Det blir sang og bevertning 
med mulighet for en hyggelig 
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Hvorfor være grønn menighet?
til å gi oss noen tanker om temaet: 
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Innkalling til menighetsmøte
i Frogner 3.november.
Justering av ordning for
hovedgudstjenesten.

Kirkemøtet har vedtatt en justering
av ordning for hovedgudstjenesten.
Den skal innføres i alle menigheter
senest 1.s. i advent 2020.  

I Frogner menighet har gudstjeneste-
utvalget i lengre tid arbeidet med den
justerte liturgien.  Det planlegges at
den tas i bruk 1.søndag i advent i år,
det vil si 1.desember 2019.

Derfor innkalles det til menighets-
møte for Frogner menighet søndag
3.november i Frogner kirke etter
gudstjenesten ca. 12.30.

Kirkemøtets vedtak (KM 05/19) og
forslaget til justert ordning finnes på
www.kirken.no/Frogner.  

De endringene som foreslås er endr-
inger av enkelte melodier i liturgien
(kyrie, gloria, halleluja) og endringer
i noen av bønnene.  Ellers foreslås
det noen mindre endringer. 

Frogner menighetsråd.

7.klasse samling i Sylling 
En herlig gjeng å være sammen med!
En tirsdag i september var det 11
7.klassinger som tok bussen fra Egge
og Oddevall skoler, opp til Sylling
kirke, hvor vi hadde en koselig saml-
ing. Vi slappet av med frukt, skravl-
ings og spill i kirkestua da de kom.
Etter hvert gikk vi ned til grillplassen
og grillet pølser og
marsmellows, gikk
natursti, snakket om
temaet bønn, og til-
slutt fikk alle hver sin
tegneseriebibel.
Denne samlingen var
for 7.kl i både Sjåstad
og Sylling menigheter.

STILLE JUL 
Gullaug kirke, Søndag 22.12
2 konserter, kl. 18 og 20.30.
Reservasjon av billetter:
Mari.amundsen@lifi.no
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Avskjeds-
konsert
med Anne
Ma Flaten 
Kantor Anne
Ma Flaten har
gått til ny still-
ing i Flesberg.
Sist onsdag tok
hun avskjed
med Frogner
menighet med
sin egen
konsert.
Anne Ma flaten
har vært ansatt i
Frogner menighet i en årrekke, og
tiden var kommet for å få videre. Med
denne konserten takket hun av etter
10 innholdsrike år i Frogner kirke. 

Åashild Wetterhus jobber på
Folkemusikksenteret i Sigdal, og var
med og spilte lyre og fremførte kvad
og sang. Det ble en magisk fusjon av

moderne orgelspill via barokk og
folketoner og vekselspilll mellom
orgel og lyre. 

Etter konserten var det kaffe og
kake i
våpen-
huset.
Det ble
fremført
hilsning-
er fra
menig-
hetsrådet,
Lier
Kirkelige
Fellesråd,
stab og
kolleger. 

Vi ønsker
Anne Ma
til lykke

med ny stilling, og takker ydmykt for
årene hun har brukt hos oss! 

Rune Kleven

Folkemusiker Åshild Wetterhus
og kantor Anne Ma Flaten

Anne Ma mottar hilsen og
klem fra Bina på vegne av
staben.

Konfirmantleir for Frogner

3-15. september var over 50 konfirmanter og til sammen 70 voksne og ung-
dommer samlet til årets konfirmantleir på Knattholmen. I løpet av helgen sto
ulike aktiviteter som bibelløype og knattholmen games på programmet og ung-
domslederne loset konfirmantene trygt gjennom alle oppgavene.  På lørdags-
kvelden var det kveldsavslutning ute i naturen og grilling av pølser og søndagen
avsluttet hele helgen med en egen gudstjeneste for konfirmantene.

Flinke og ivrige konfirmanter.

Takk til og hurra for flotte konfirm-
anter som går fra dør til dør og bidrar
til at barn i Bangladesh kan få skole-
gang. Også takk til alle rause givere og
til foreldre som bakte nydelige kaker

og kjørte ungdommene rundt i bygda.
Seksti konfirmanter fra Tranby og
Lierskogen samlet inn omtrent 50 000
kroner denne vakre høstsøndagen. 

Pengene kommer fram og blir til
glede for mange.

Mimring på ”Åpent hus”

Kjente, gamle melodier fylte rommet
etter at Elling Erichsen, vikarierende
sogneprest på Tranby, hadde ønsket
dagens gjest velkommen. Og dagens
gjest kom fra Konnerud og heter Jon
Harry Skrenes. En blid kar som stilte

opp med musikk og sang. Det ble
sunget om bryllupsdagen, barndoms-
minner, Lykkeliten, en vakker, liten
trall: ”Kveldssol” og Skrenes lot lysene
tennes der hjemme. Etter nydelig mat,
hyggelig prat og åresalg kunne vi
nynne og synge videre med Wamp sin
”Litl fugl,” -”Hjem, hjem, kjære hjem,”
og Stein Ove Bergs vakre ”Våren
kommer nå.” Klapp og latter ble det
da Asbjørg fikk med seg flere og tok
en svingom til ”Et lite hus nedved
stranden.” Trekning av gevinster,
avslutning med sangen ”Kjærlighet
fra Gud” og velsignelsen rammet inn
ei fin sangstund på Tranby menig-
hetshus.

Gjertrud

Ordinasjon
Ordinasjon i Teglen kirke Spikkestad
Søndag 8. september ble vikarprest Liv
Jorunn Koller ordinert til prest av bis-
kop Jan Otto Myrseth i den nye Teglen
kirke på Spikkestad i Røyken. Hun gjør
tjeneste i Lier prosti med hovedtjeneste
i Tranby. Siden hun er bosatt i Røyken
var det naturlig å legge ordinasjonen til
hennes lokalmenighet. Her står hun
sammen med biskop, prost, prestene i
Røyken og representanter fra menig-
hetsrådet.
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"Musikk til etter-
tanke" 
- Ny musikkserie i Frogner kirke
som går en onsdag i måneden okto-
ber-februar kl.20.00.  Tanken er at
kirka skal være åpen midt i uka for
å lytte til tekster musikk av lokale
utøvere. Liturg Silje Karlsen/Ragnar
Petersson deltar annenhver gang,
kantor Bina Karpisova akkompag-
nerer. 
"Musikk til ettertanke" er sponset av
Norsk kulturråd og det er gratis
inngang. Kollekt til musikkarbeidet.
Datoene er:

13.november - sanger Kari Tomine
Isene Bodnar deltar
18.desember- sanger Cecilie
Schilling
8.januar - blokkfløyter - Caroline
Eidsten Dahl
12.februar - W.A.Mozart klavérkon-
sert nr.20 i d-moll. Bina Karpisova
og Michael Moreskin, orgel/klavér-
duo

Alle konsertene i denne serien er
gratis, begynner kl.20.00 og er i
samarbeid med en liturg. 

BESØK PÅ FAMILIEKORET.

Det er iherdig aktivitet på kjøkkenet på
Frogner menighetshus tidlig på etter-
middagen de onsdagene familiekoret
møtes.
Deltagerne
skal få enkel
middag når
de kommer
kl. 17, og
trosopplær-
er Anne
Sofie samm-
en med fri-
villige kutter
grønnsaker
og skinke,
åpner mais-
bokser, koker pasta uten gluten, skjær-
er brød og finner fram stabler med
tallerkener.  Etter hvert samler barn og
foreldre inkludert noen besteforeldre
seg i storsalen. Etter «O du som mett-
er..» er  det å forsyne seg. Selv om det
ikke er den helt store kokkekunsten
som er levert, er kjøkkenfolkene spente

om maten faller i smak, og om det er
nok. Omtrent 40 personer med stort og
smått har deltatt på de tre samlingene
hittil i høst. Det går bra, og med ny
oppvaskmaskinen går oppvask og

rydding etterpå
greit.

Så gir deltagerne
seg sangen i vold.
De lager en stor
ring og Anne-
Sofie leder an, og
Magne Bregård er
hentet inn fra
Krokstadelva
og spiller til.
Det er klass-
ikere som «Er

du veldig glad og vet det..» og «Om
jeg er liten eller stor». Og det er
nyere sanger. Etter en halv time
med glad sang og musikk er det
takk for i dag og vel hjem. 

En gang iblant flytter de øvelsen til
Fosshagen bo- og omsorgssenter, får vi
vite.  De bruker gymsalen, og de eldre

på Fosshagen sitter rundt, lytter og
synger med på det de kan. Barna skap-
er glede i seg selv. 

Tanken bak familiekoret er ikke øve
fram mot en konsert, men at barn og
voksne i en familie kan gjøre noe
sammen og også bli kjent med andre
familier, sier Anne-Sofie. Som nevnt i
Menighetsbladet tidligere samles
Familiekoret på Frogner menighetshus
på onsdager fra 17.00 til 18.00 i odde-
talsuker framover. Det er bare å møte
opp. Da er middagen servert. 

Asle Kristiansen

DET BLIR 
SYKEHUS!
Prosjektdirektør Rune
Aksel Abrahamsen,
bekreftet på ”Åpent hus”
på Tranby at nå er det
ingen vei tilbake. Riving
av gamle bygninger er i
gang.  Vi i Lier hører til
Vestre Viken, og Vestre
Viken har nå framdrift-
planene  klare for å
starte bygging av nytt sykehus i
Drammen 2020. Norges største helse-
prosjekt for tida. Det skal etter planen
være i full drift 25.05.2025. Grensa går
på tomta, så den somatiske del av
sykehuset ligger i Drammen, mens
psykiatrien blir på Liersida. 26 kom-
muner og en halv million mennesker
hører til Vestre Viken. Det er ingen tvil
om at dette blir svære bygg, opp til ti
etasjer og 5500 rom. Det blir STORT!
Brakerøya jernbanestasjon blir ikke
lagt ned og turveien langs fjorden vil
vi fortsatt kunne gå. Det er lagt mye
vekt på at det skal bli så lett som mulig
å finne fram,  en hovedinngang for alle
typer klienter. Ved siden av sykehuset
er det tenkt en Drammen helsepark,

blant annet med legevakt.
Dette hørtes også både flott
og spennende ut. Økonomi
er et viktig tema, med et
kostnadsanslag på 10,2
milliarder pluss tomt, og
70% lån av staten. I tillegg
trengs egenkapital. Et annet
interessant tema er havstig-
ning. Det var det selvsagt
tenkt på. Hele tomta og
veier skal  heves til 3,7
meter over havet. 

Det var en engasjert,
behagelig og dyktig prosjektdirektør
som formidla mye ny kunnskap til et
lydhørt publikum. Etter det vi nå
hørte, blir det enda mer spennende å
følge utviklingen av nytt sykehus. 

Vår kjære Berit ledet ”Åpent hus” for
siste gang, før hun setter kursen mot
Kolbotn. Hun fikk varm takk og stå-
ende applaus. Men ”Åpent hus” fort-
setter en onsdag i måneden. Nydelig
lunsj, mange gevinster og rungende
sang i en smekk full storsal også denne
onsdagen.  

Gjertrud Aspelund
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NNeeww OOrrlleeaannss JJaazzzz CCeelleebbrraattiioonn 

Sylling kirke  
onsdag 20. november 2019 kl. 19:00 

  

GGyyllddeennlløøwwee BBrryyggggee 
 

De lune høstkveldene går mot slutten,  

men da er det også deilig å komme inn i varmen.  

Denne onsdagskvelden blir det en swingende aften  i kirken.  

Orkesteret fra Drammen spiller Dixieland musikk slik  

   de gjorde i Swing- Jazzens glansdager i New Orleans. 

  

      

 
Billetter á kr. 200 fåes kjøpt 

på Vipps, eller v/ankomst. 

 

Fellesskapskvelder på Frogner
menighetshus høst 2019 
Frogner menighet inviterer til fellesskap-
skvelder på Frogner menighetshus i  Lierbyen.
Det er en tirsdag i måneden, det blir servert
kaffe og litt å bite i fra kl. 19 og møtet begyn-
ner kl. 19.30. Talerne som er invitert har valgt
emne selv. Det er anledning til å stille
spørsmål og samtale om emnet. Og vi synger
sanger fra Sangboken med akkompagnement
til . Målet er å bli inspirert til tro og tjeneste
og bli bedre kjent med andre. Her følger pro-
grammet for denne høsten

Tirsdag 12.nov. Elise Sandnes: « At de alle må
være ett..» Elise Sandnes er prest og  ansatt
som stiftsdirektør i Oslo bispedømme.
Tirsdag 3.des. Rolf H. Sommerseth: «Hele fam-
ilien samlet.» Rolf H. Sommerseth har en
årrekke vært prest på Tranby og seniorprest i
Lier prosti. Han har også mange somre vært
prestevikar i Nord-Norge.

HØSTSESONGEN PÅ SPORT-
SKAPELLET

Legg søndagsturen innom
Sportskapellet på Heia i september og
oktober! Følg med i gudstjenestelista i
DT på fredager hvem som står for
gudstjenestene.

Vi oppfordrer også til å ta

kirkekaffen på Tverken. Tverken er en
viktig del av byens friluftsliv, og tar
imot all den støtte og oppmerksomhet
de kan få.

Sportskapellet er over 80 år
gammelt - da er det naturlig med
slitasje. Det er utarbeidet en tilstands-
analyse som viser at omfattende repara-
sjoner må foretas. Vil du støtte dette?

Kontonummer: 2220 18 73871.  Merk
med «Reparasjoner».                                                

P.S. Vi tar gjerne imot noen som kunne
tenke seg å holde andakt eller spille
(piano/gitar…) til en gudstjeneste i
semesteret. Ta kontakt med styreleder
Asle Kristiansen (922 94 263) eller
Åssiden prestekontor.

Åpen kirke i
Frogner på
allehelgensdag,
søndag 3.
november, kl.
14.00-18.00

Allehelgensdag er en dag da mange minnes den
eller de som har gått bort.
Mange besøker kirkegården denne dagen. Fra
kl. 14.00 til 18.00 kan man
også komme inn i kirken og få være stille med
seg selv, sine tanker og sine følelser.
I kirken er det også mulighet for å tenne lys,
falle på kne ved alteret, lese og mulighet for
samtale med diakon eller andre person.
Fra kl. 17.00 vil det være noe forberedelser til
minne-gudstjenesten kl. 18.00.
Det vil være enkel bevertning. Alle er hjertelig
velkommen til å komme
som de mennesker vi er, og med de store tap vi
er påført, når vi mister noen vi er
glade i! Denne dagen gir en særlig mulighet for
å uttrykke noe av dette tapet både på
kirkegården og i den stillhet som er i kirken.
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Svein H. Sveinsson:
Tlf: 32 84 74 70
Truls Moen:
Tlf:32 84 60 52

Blomster til begravelse
Vi leverer alt av sorgbinderi 
og kondolansebuketter.

Se vårt utvalg på 
www.mestergronn.no 
eller ring vårt kundesenter på 
grønt nummer 800 80 111 
for profesjonell veiledning.

Gravstener
Stor utstilling

Gode priser hele året
Omsliping,

navntilføyelser og bolting.
Generasjoners erfaring.

Tlf. 32 84 00 48
Husebysletta 39, 3400 Lier

www.sigvartsen.no
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MENIGHETSBLADET SØKER
OMBÆRER

Frogner menighet mangler ombærer av menighets-
bladet på Stoppenkollen.
Det er syv nummer pr. år, ca 200 blad pr.gang.
Fordelingen tar mellom 1 og 2 timer, og du kan velge
tidspunktet selv innen en uke etter pakkedato.
Kan du, eller kjenner du noen i området vi kan spørre?
Ta kontakt med Fred Tschan som pakker bladene på 
telefon 47669803 eller på epost tschan@online.no
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Kirkeverge Mette
Sønsteby
mobil: 482 89 588

Konstituert Prost Ragnar
Ringen Petersson (Frogner)
mobil: 415 19 679

Kapellan 
Silje Karlsen (Frogner)
mobil: 98 43 51 99

Fungerende sokneprest
Elling Erichsen
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 400 28 126

Sokneprest Ole Johan
Stokstad 
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 951 11 602 

Kantor
Bina Kumar Karpisova
(Frogner)
mobil: 48 60 57 15

Organist

(Frogner)

Organist

(Sylling og Sjåstad)

Organist

(Tranby og Lierskogen)

Kateket Joar Morten Flatland
(Tranby og Lierskogen)
mobil: 991 52 920

Trosopplærer 
Anne Cathrine Hegge Larssen
(Sylling og Sjåstad)
mobil: 95 27 81 41

Kateket og menighetspedagog
Helge S Rotevatn
(Frogner/Tranby og Lierskogen)
telefon: 32 24 21 23

Trosopplærer
Anne-Sofie Ramslie
(Frogner)
e-post: ar233@kirken.no

Diakon Ejgil Nielsen (Vikar)
(Frogner/Tranby og Lierskogen)
mobil: 918 41 941
e-post: en844@kirken.no

Kirketjener
Henrik Aasland
(Frogner)
mobil: 93 28 87 88

Kirketjener
Hans Nordal
(Tranby)
mobil: 99 61 87 11

Kirketjener
Paul Chr. Justad
(Sylling/Sjåstad)
mobil: 98 62 86 44

Den norske Kirke i Lier 
KIRKENS SERVICEKONTOR

Fosskvartalet, Lierbyen
Mandag - fredag kl. 9:00 - 14:30
Tlf: 40 92 49 50
lier@kirken.no

FROGNER MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lierbyen
Tirsdag og torsdag kl. 10 - 14
Onsdag 10:00 - 13:00
Tlf: 32 22 07 33

TRANBY MENIGHETSHUS
Kirkesvingen 7, Tranby
Tir-fre kl. 10:00 – 14:00
Tlf: 32 24 21 21

SYLLING OG SJÅSTAD 
PRESTEKONTOR
Tlf: 40 92 49 50

INTERNETT
http://kirken.no/lier

FACEBOOK

Frogner Menighet:
www.facebook.com/frognermenighet
Tranby og Lierskogen menighet:
www.facebook.com/menighettranby
Sylling menighet:
www.facebook.com/syllingkirke
Sjåstad menighet:
www.facebook.com/sjastadkirke

ADRESSE

24T    
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32 84 00 324T 2
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.no

en  y

GO R  D ET I D  H E R  F

   

:

Vestsidevegen 5 B
Lierbyen

32 22 85 80 (24 timer)

www.jolstad.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad



På sangtimen
på Tranby
fortalte Torild
og Sigmund
Rusaas bl a om et kirkebesøk i USA.
Plutselig får de høre: «Vi har noen
fremmede gjester her. Så nå ber vi dere
åpne møtet». Det gikk sikkert bedre enn
da møtelederen på et bdehus sa: «Jeg ser
at soknepresten er til stede. Da ber vi
han lyse velsignelsen». Men svaret kom
prompte: «Nei, jeg har fri i kveld!»

På nevnte sangtime ble også vår nye
danske diakonvikar Ejgil Nielsen pre-
sentert. Jeg minnes et smil fra den dan-
ske kirke hvor noen
besøkende ble over-
rasket over at så få
sang. «Nei» var for-
klaringen: «Det har vi
betalt klokkeren
for!».

Og vi tar en dansk til.
Det norske ekteparet
kom seilende inn til
København en 17. mai. «Nei, men de
flagger jo ikke» sa hun: «Er de ikke
kristne her?»

Konfirmanten hadde nok gjort sine
observasjoner: I en time ble de spurt
om de hadde noen tenker om hvorfor
den oppstandne Jesus først viste seg for
noen kvinner. Han svarte: «Det var nok
for at den gode nyheten skulle bli spredt
så fort som mulig.»

Jeg fortalte Gildespeiderne på Tranby
om et vinunder som jeg hadde opplevd
under en landspeiderleir. Det tok aldri
slutt på altervinen til tross for flere
hundre til nattverd. Det gjorde det hell-
er ikke da Jesus ba disiplene dele fem
brød og to fisker til de 5000 som var
samlet. En prest spurte et barn om han
kunne denne historien. «Joa, det var
Jesus som delte ut 5000 brød og 2000
fisk». «Nei, ikke helt riktig» sa presten
og ba han lære historien bedre. Neste
gangen de møttes kunne gutten fortelle
riktig. Og da presten spør om hvordan
det var mulig at så lite kunne gå til så
mange, sa gutten: «Han brukte vel rest-
ene fra forrige gang».

Rolf H Sommerseth

Neste nummer
Stoffrist: 19. november
I din postkasse: 29.nov-6.des

!

Prestens 
beste...

Mektig konsert i Frogner
Kirke
Søndag 17. november kl. 19.00 opp-
fører Lier-koret Vice Versa sammen
med Buskerud Ungdoms
Strykeorkester (BUSO) og andre lok-
ale solister og musikere den mektige
Magnificat av Johan Sebastian Bach og
den skjønne Gloria av Antonio Vivaldi
i Frogner kirke. Dette er to av barokk-
ens virkelige godbiter som sjelden oppføres sammen, men som utfyller hverandre
godt i form og uttrykk. Konserten er et bredt samarbeid mellom nære musikere på
tvers av alder, instrument og tilknytning, så sett av datoen for å få med deg noe av
det ypperste av barokkens musikk fremført av lokale krefter. Konserten ledes av
dirigent Vibeke Feness Berger, og hvert av verkene tar ca. 35 minutter.

Den samme konserten fremføres i Åssiden kirke i Drammen lørdag 16. november
kl. 18.00

JULEKURV 2019
Julen er for en del den vanskeligste tid
på året!
Mange av oss feirer julen og fridagene
med glede i familiens midte, mens
noen sitter alene med manglende helse
eller forskjellige utfordringer!

I Lier er julekurven blitt en god tradi-
sjon! Kurven fylles av god mat
og drikke, som hvert år har skapt lys og
glede for de som sitter alene eller med
nevnte utfordringer!
De senere år har behovet for julekurv
vokst mye! Fler og fler ønsker seg en
kurv!
Vi har fått flere og flere tilbakemelding-
er på hvilken glede julekurvene skaper
hos mottakerne.
Derfor fortsetter vi i kirken å bruke
mye tid på dette, fordi det gjør en for-
skjell for mange!

Fra mandag 4. november starter inn-
samlingsaksjonen til årets julekurver og
slutter mandag 9. desember!
Da vil det stå innsamlingskurver i kirk-
ene Frogner, Sjåstad og Sylling samt på
menighetshusene til Frogner
og Tranby. Her kan du legge det, du
ønsker å gi av matvarer.
Merk at matvarene må ha en holdbar-
hetsdato til over nyttår.

Det vil også være mulig, i ukene 48 og
49, å donere matvarer i matbutikkene
på Gullaug, Lierskogen, Tranby og
Lierbyen!
Det vil være en innkjøpsvogn med

tydelig markering for de som vil
sponsorere til julekurven. Den vil fort-
løpende bli tømt, når den fylles av mat-
varer!
Følgende 13 butikker har sagt ja til å ha
en slik innkjøpsvogn stående i de to
nevnte uker:
Kiwi:  Lierbyen, Gullaug, Liertoppen,
Lierskogen, Lierstranda og Lyngås
Rema 1000:  Lierbyen og Lierstranda
Coop Extra: Heggtoppen og Tranby
Meny:  Liertoppen
Europris:Lierstranda og Liertoppen

For nærmere informasjon se plakaten
ved innsamlingskurvene,
kirken.no/lier eller menighetenes face-
book-sider.

Gavene vil bli delt ut til de som bor i
Lier kommune, som trenger en opp-
muntring i juletiden.

Du har også mulighet for å vippse et
beløp til julekurv på vippsnummer
542189

Hilsen Diakoniutvalgene i
Frogner og i Tranby og Lierskogen
menigheter.


